


ح
 
أمالت وسوان واطر وت 

 
 خ

لم
ق   ب 

يحسن علي د/   الروب 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
2 

 مقدمة

احلمد هلل تعاىل، وأصيل وأسلم عىل نبينا حممد وآله 

 تابع هلم بإحسان.وصحبه وكل 

 أما بعد

فهذه خواطر وتأمالت وسوانح شخصية نثرها القلم عىل 

آماد بعيدة، وكنت دونتها عىل صفحتي الشخصية يف 

 

ٍ

موقع الفيس بوك، وقد راقت يل كام يروق لكل إنسان

 يف املثل ) وكل قائٍل ببنات أفكاره 

ِ

صنيعه، وكام مل يأت

؛ فقد رأيت مجعها يف مكان واحد حفظًا  معجٌب(، وعىل كلٍّ

هلا من الضياع، ثم رأيت نرشها رجاء أن يكون فيها نفع 

 وهبا انتفاع.

 واهلل املسؤول أن يصلح النية والعمل؛ إنه كريم منان.
*****  
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ن خيالفوننا اآلراء واألفكار= أكثر 
َ
استفادتنا من كالم م

من استفادتنا ممن يوافقوننا فيهام؛ ألن الغالب أن املوافقني 

 اآلراء واألفكار يقولون ما نعرفه، وأما املخالفون لنا يف

 فيقولون ما ال نعرفه!

  

 

نح، 

ِ

املعصية ُتغلق عنّا باب املناجاة، وتقطع عنا النِّعم وامل

حن

ِ

ل بنا النقم وامل
ِ
ويف هذا خراب الدارين! فاللهم ال  .وُتنز

جتعلنا ممن خُيربون بيوهتم بأيدهيم، وُحْل بيننا وبني 

 .فإنك أرحم بنا منامعصيتك؛ 

  

 

تتجه بوصلة أصحاب )املبادئ( دائاًم إىل حيث يكون احلق 

واخلري، وال يبالون بام خرسوه من مصالح يف سبيل ذلك. 

وتتجه بوصلة أصحاب )املصالح( دائاًم إىل حيث تكون 

السلطة والنفوذ، وال يبالون بام خرسوه من مبادئ يف سبيل 

 !ذلك
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لتقدم الُعمري كوسيلة للتخلص من إياك والتعويل عىل ا

عيوب الشخصية أو التحرر من شهوات النفس؛ فإذا ما 

استثنينا أعراض املراهقة= فإّن العيوب والشهوات ال يزيدها 

التقدم العمري إال رسوخًا يف النفس، وصعوبة يف التخلص 

 .منها والتغلب عليها

  

 

 

 

خروية(، وسعى
ُ
يف  طوبى ملن كانت أحالمه وأمانيه )أ

 !حتقيقها

 

 

ال يزال الرجل يرى أن مهمته أن يبحث عن احلق حتى 

جيده، ثم إذا وجده تصبح مهمته أن يدافع عنه= حتى 

؛ فإذا حتّزب رأى أن احلق 
ٍ

 أو حزب

ٍ

يتحزب لشيٍخ أو مجاعة

ن حتّزب له، وأّن مهمته تنحرص فقط 
َ
موجود تلقائيًا مع م

 !يف الدفاع عنه
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ٍ

 أو شيٍخ= عائقًا أمام فهم يظل التحزب جلامعة
ٍ

أو حزب

 .احلق، أو القبول به إذا حصل الفهم

  

 

لو عقل الناس = ألقاموا يف هناية العام رسادقات عزاء، ال 

 ! احتفاالت ابتهاج

إن هناية العام معناها= أن جزءًا من وجودك يف األرض قد 

انتهى وفارقك إىل غري رجعة، فكيف يكون ذلك مدعاة 

 !واالبتهاج ؟للفرح 

  

 

ن له مهة عالية توصله إىل املعايل التي 
َ
ينعم باحلياة م

ن ال َيُتوُق إىل املعايل أصاًل وال ُيزعجه 
َ
َيُتوق إليها، أو م

فواهتا. لكن املأساة يعيشها أولئك الذين َتُتوُق نفوسهم إىل 

ٌة ُتسعفهم إىل بلوغها

ِ

 !معايل األمور، وليس هلم مه
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ال العصيان والغفلة إىل حال االستقامة االنتقال من ح

من الديمومة عىل حال االستقامة  والصالح= أيرس كثرياً 

 والصالح!

  

 

 

 كله، بقطع النظر عمن أوقعه أو 
ٌ
 ومذموم

ٌ
الظلم حمرم

 عمن وقع عليه.

  

 

مل تقدر عىل أن تكون عصا تقصم ظهر الظامل = فال  إنْ 

 تكن عصاه التي يقصم هبا ظهور املظلومني.
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تأملت؛ فإذا أكثر السعادة واحلزن = متوقٌف عىل قابلية 

 ! النفس هلام، ال عىل انعقاد أسباهبام

  

 

ال عيب أن تكون أحالمك متواضعة، ما دمت قادرا عىل 

حتلم أحالما عظيمة ثم تعجز عن حتقيقها؛ إنام العيب أن 

 .حتقيقها

 

 

ن عصم اهلل -يف داخل كلٍّ منا 
َ
أنا  "فرعون ينادي:  -إال م

؛ لكن يف حدود ما تسمح به ظروفه املحيطة "ربكم األعىل

 ! وقدراته اخلاصة

  

 

ْلُده ال زال حتت سياط 
ِ
َجْلُدَك أخاك بلسانك وقلمك، وج

 

ِ

ٌة ونذالٌة، ينبغي الاجلالد = خ
َّ

رتفع عنها، مهام سقت من س

 !مربرات
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يعيش الناس عادة يف ثياب تنكرية ينزعوهنا عنهم يف بعض 

 األحيان، منها: حال الغضب!

 

لو اطلع الناس من أحوال بعضهم عىل ما يطلع عليه اهلل 

سبحانه وتعاىل= لزال تسعة أعشار االحرتام املتبادل عىل 

 أحسن تقدير!

 

  

وأشدها عنفًا وتأثريا= هي تلك إن أقسى كلامت اإلحباط 

 .التي نسمعها من داخلنا، وليست التي نسمعها من اآلخرين

 

 

اإلسالم الذي يرتضيه العلامنيون ويدعون الناس إليه= 

يشبه اللغة األردية؛ احلروف يف رسمها عربية، والكلامت 

 ليست عربية!
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حيمل اإلنسان من احلب لآلخرين بقدر الذي عنده من 

احلب لون من السخاء ؛ فالنفس وسخائها ورشفهاعظمة 

 .واجلود= ال تعرفه إال النفوس الكبرية

 

 

 =إن مرارة اللحظات التي متر بك عند إعالن دفن أحالمك

 .ليست بأهون من تلك التي متر بك عند دفن أحبابك

 

 

بالتجربة، ما رأيت شيئًا أجلب ليشء بعده= مثل احلسنة 

 .للحسنة ومثل السيئة للسيئة

 

 

 

 

أخربين عن مقدار سيطرتك عىل نفسك وإدارتك هلا= 

 .أخربك عن مقدار نجاحك يف دين أو دنيا
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 " :رصخت من شدة األمل، طعنني بخنجره طعنة نافذة
 ! " قتلني الكلب

 
ّ
 :قال قائلهم ودمي عىل ثوبه، هرع الناس إيل

 !وحيك! يا قليل األدب !أتسب أخاك املسلم؟

 

 

 

 

من األمور التي أستغرهبا= حصول البغض الشديد بعد 

 احلب الشديد؛

اإلخاء فتسمع مثال عن صديقني كانا ُيرضب هبام املثل يف 

 واملودة؛

 فأصبحا يرضب هبام املثل يف العداوة والتباغض!

 وعن زوجني كان ُيرضب بحبهام املثل،

 ثم انفصال وصار بينهام قضايا وعداوات ال ختمد نارها!

 وظني:
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أن احلب متى ما كان حقيقيا= فال ينقلب إىل بغضاء 

 وكراهية ألبتة،

، مهام وأن قلبًا أحب شخصًا بصدق= فال يقدر أن يبغضه

 كان منه،

وأن احلب الذي تعقبه عداوٌة تعادله أو تفوقه= حب 

 منقوص أو مغشوش!

  

 

الرشاء عند املرأة يكون لتلبية حاجاهتا النفسية أكثر منه 

 !لتلبية حاجاهتا املعيشية واملنزلية

  

 

 

 مل تُ 
ِ

ذنويب الكثرية وعيويب اجلمة يف قلبي مكانا الحتقار  بق

اهلل تعاىل عىل عباده من بغض أي عاص إال ما أوجبه 

 .املعصية وأهلها
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الناس ال يستعملون العقل والتفكري املنطقي يف الواقع، 

لوصول إىل حقيقة األمور يف القضايا املختلفة، بل ل

وذلك بناء عىل  -يميلون مسبقًا إىل رأي ما أو جتاه ما

ثم  -عوامل نفسية أو عاطفية أو قناعات عقلية مرتاكمة

يستعملون العقل والتفكري املنطقي للدفاع عن االختيار 

الذي انحازوا إليه، ثم خيدعون أنفسهم ويقولون: إن العقل 

املوقف أو الرأي  والتفكري املنطقي هو الذي أداهم إىل اختيار

الفالين، واحلال أهنم استعملوا العقل لتربير ما اختاروه ال 

 .للوصول إىل ما ينبغي عليهم اختياره

 

 

 

ليست العربة بطبيعة مهنتك أو نوع عملك وأمهيته؛ فليس 

عيبًا أن تكون مهنتك مهنة متواضعة أو يكون عملك عاديًا 

ال تتطلع إليه أنظار الناس، ما دامت تلك املهنة أو ذلك 

 .العمل حالالً 

العربة بإتقانك وإبداعك يف املهنة التي متتهن أو العمل 

داع ُيكسب مهنتك أمهية الذي تعمل؛ فذلك اإلتقان واإلب

وجيعل هلا قيمة، ويرفع من شأهنا مهام كانت عادية أو 

 .متواضعة
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أكثر الناس راحة وسعادة ونجاحًا= أولئك الذين بنوا 

أحالمهم ووضعوا أهدافهم َوفق قدراهتم ومواهبهم التي 

يتمتعون هبا، وأكثر الناس شقاء وعناء وفشاًل = أولئك 

وضعوا أهدافهم دون مراعاة لقدراهتم الذين بنوا أحالمهم و

ومواهبهم؛ فال هم يصلون ألهدافهم وأحالمهم، وال هم 

 يكفون عن املحاولة ويقتنعون بأهنم لن يصلوا!

  

 

 

 من الذنب =عجُزنا عن التوبة منه، وأقبح من اخلطأ = 
ٌّ

رش

 عجزنا عن الرجوع عنه!
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 ملاذا مل حجُة اهلل؛ فتعل -من نفسك -وال بد أن تقوم عليك
َ
م

 تكن أهاًل لالصطفاء وال قمينًا باالجتباء.

 اهلل أعلم حيث جيعل رسالته 

 

 

 

لنجاح احلياة الزوجية = يكفي قليل من احلب، إذا هناك 

كثري من العقل، وال يكفي كثري من احلب إذا كان هناك 

 قليل من العقل.

  

 

 

احلب= ال حتتاج العالقات الزوجية الناجحة إىل كثري من 

بقدر ما حتتاج إىل كثري من حسن اخللق وسعة األفق 

 ومهارة اإلدارة.
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 -واهلل -بعيدًا عن احلكم الرشعي يف املوضوع= فإين ألعجب

( من أعامرهم، 

ٍ

من أناس حيتفلون بنقصان )سنة

 وباقرتاهبم من دخول القرب )سنًة(!!

  

 

نعمه، العلم كاملال والولد= هبة من اهلل تعاىل ونعمة من 

وإن كان أجلها وأعظمها. وكام هو قبيح بمن آتاه اهلل ماالً 

  أن يتيه بكثرة ماله عىل الناس أو
ّ

هم بفقرهم= أن  يعري

فكذلك هو قبيح بمن آتاه اهلل علاًم أن يتيه بعلمه عىل الناس 

 أو أن يعريهم بجهلهم؛ بل هذا أقبح وأشد.

 

 

 

 من إخفاقاتنا الكبرية خلف نجاحات
ُ

نا الصغرية أو قد نختبئ

التافهة، كام أننا قد هنرب من آالمنا الكبرية إىل أفراحنا 

 !الصغرية أو التافهة
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أمجل يف توصيف أحوال الناس والنقص املالزم ال أمجع وال 

هلم= من قول النبي صىل اهلل عليه وسلم: الناس كإبل 

 تكاد جتد فيها راحلة!ال مائة 

  

 

حيرصون عىل أن يكون ال طوبى ألولئك األكياس الذين أ

 -معرش احلمقى -هلم صيٌت يف السامء= كحرصنا نحن 

 ض.عىل أن يكون لنا صيٌت يف األر

  

 

إذا عرفَت مكمن موهبتك وجانب متيزك احلقيقي= فقد 

 .قطعت نصف الطريق نحو النجاح

 

 

، فإْن مل تستطع فبمباٍح؛ ذلك أن 

ٍ

اشغل عقلك وبدنك بطاعة

 .بطالة العقل أو البدن أو كليهامبعض الذنوب مردها إىل 
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كام حيب  -مهام كان فيها وهبا -أراءهمحيب الناس 

فكام ال ترى األم القبَح الفَج يف وجه ابنها،   !اآلباء أوالدهم

والذي يدعو الناس إىل النفور منه، وتظل ترى ابنها مجيال 

قسياًم= ال يرى صاحب الرأي ما يف كالمه من قبح 

فع عنه ويستمسك ويرفض أي نقد وخطل، ويظل يدا

 .يّوجه إليه

 

 

 

وقد يظل املرء خييل أنه بعيد عن عقوق والديه؛ كونه مل 

يصدر منه ما هو مشهور عن أهل العقوق من سب الوالدين 

زق بأوالد ومتردوا عىل أوامره التي 
ُ
أو إيذائهام = حتى إذا ر

فيها مصلحتهم، وتقصدوا إىل خمالفته اتباعًا هلواهم، 

أى أثر ذلك عىل نفسيته= عرف كم كان عاقًا لوالديه ور

 . وهو ال يدري
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ومن املضحك املبكي أين أفعل مع ابني اليوم= ما كنت 

 !أنقمه عىل أيب حني كان يفعله معي باألمس

 
ّ
 ولست أشك أن ابني سيفعل مع أوالده غدا= ما ينقمه عيل

 !مما أفعله معه اليوم

 !إهنا احلياة

 

 

 

 ونصف موهوب؛ وموهوب، غري موهوب، :ثالثةالناس 

 فاألول=اسرتاح وأراح

َعد
ْ

د وأس

ِ

ع
َ

 والثاين= س

 ب!والثالث= تعّذب وعذّ 

 

 

 

 

أهنام يشبعان شهوتني  (تويرت) و (الفيس)رس اإلقبال عىل 

 من شهوات نفوسنا:

 شهوة الكالم والثرثرة -

 شهوة كسب إعجاب الناس بكالمنا وثرثرتنا -
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 (تويرت) و (الفيس)تك متاحة للجميع قبل وهذه األمور مل 

اللذين حققا العدالة االجتامعية يف منح حرية الكالم 

 والثرثرة بعد أن كانت مقصورة عىل املشاهري أو املوهوبني.

  

 

 

عون ترأيت بعض الناس ممن يملكون مهارات خمتلفة ويتم

بقدر من الذكاء، ومل ُتَتح هلم الفرصة للوصول إىل 

وأحالمهم التي يصبون إليها.. وجدت اهلل تعاىل أهدافهم 

قد عوضهم عن ذلك يف أبنائهم فحققوا ما كان يصبو إليه 

 آباؤهم ومل يدركوه.

  

 

 

واعلم أن أعدى أعدائك وأحسد حسادك لن يبلغوا من 

إحلاق الرضر بك وتفويت اخلري عليك= ما تبلغه وما تفعله 

 نفسك التي بني جنبيك.
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ال ينبغي له أن يفرت عن دعاء اهلل أن يقيه ولذلك فإن العاقل 

 رشور نفسه.

  

 

 

اآلم الدنيا وعذاباهتا داخلة حتت دائرة االحتامل البرشي؛ 

فإن زادت عن ذلك = أفضت إىل املوت؛ فحصلت الراحة 

ووقع التخلص منها. املشكلة الكربى يف آالم اآلخرة 

ست وعذاهبا؛ فإهنا خارجة عن حدود االحتامل البرشي، ولي

 تفيض إىل املوت، فتحصل الراحة أو التخلص منها.

 اللهم رمحاك بضعفنا!

 

 

من مفارقات احلياة أن بعض األشياء تأتيك بعد أن فقدت 

شغفك هبا، وقد كنت تلهث وراءها يف مرحلة ما من 

 .حياتك ومل تصل إليها

هذا حسٌن من جهة أن املسلم ال ينبغي له اإلفراط يف الفرح 

ال قيمة هلا بمقياس اآلخرة، ولو جاءته وقت بأمور دنيوية 

 .شغفه هبا ألفرط يف الفرح والتعلق هبا
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لكن من جهة أخرى؛ فقيمة األشياء إنام تتحدد عندنا بام 

تسببه لنا من سعادة ولذة، والسعادة واللذة إنام يكونان مع 

 !الشغف باألشياء ال مع الزهد فيها

 

 

 

 

امن العقيل بأن اهلل اليقني القلبي ال حيصل بمجرد اإلي

رسوله  -صىل اهلل عليه وسلم -تعاىل موجود وأن حممدا 

والقرآن كتابه والساعة آتية ال ريب فيها وغري ذلك من 

 أمور اإليامن.

اليقني القلبي ال حيصل إال باتباع األوامر اإلهلية من أداء 

 العبادات واجتناب املحرمات.

اقرتاف للمنهيات = وكل تقصري يف أداء املأمورات وكل 

 ُيضعف اليقني القلبي وال بد.
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يظل اإلنسان يشكو رتابة أيامه ومالل عيشه ويتربم من 

روتني حياته إىل أن يباغته بالء يف صحة أو مال أو ولد أو 

غري ذلك، فيشتهي أيام عافيته التي كان باألمس يشكو 

ماللتها ورتابتها، ويعرف قدر ما كان فيها من نعيم مل 

 ؤد شكره، بل كان به متربمًا وعليه ساخطًا.ي

  

 

 

 ما؛ خللقه 
ٍ
إذا وجدت نفسك ٌتغايل يف حب أو تعظيم شخص

فاقرتب منه أكثر وأكثر؛  =أو دينه أو علمه أو مواهبه

وستجد من عيوبه ونقصه= ما جيربك عىل االعتدال يف 

 ! حبه أو تعظيمه

 

 

 جبانًا يف اخلُلق، أو 
ُ
ليس عيبًا كبريًا جدًا أن يكون املرء

فًا يف حكمه عىل الناس؛ لكن  طفِّ
ُ
أمحق يف التفكري، أو م

البلية العظمى والعيب اخلطري= أن ُيلبس أفعاله وترصفاته 

وقرارته، النامجة عن ُجبنه ومُحقه وتطفيفه= لباس 
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ُيرشعن الرشع ويكسوها ثوب التقوى والتقرب إىل اهلل؛ ف

وء اخللق 
ُ

مق والتطفيف، وجيمع بني س
ُ
بن واحل

ُ
بذلك اجل

 والكذب عىل رشع اهلل.

 

 

السعادة والتعاسة حتصالن َوفقًا لطريقة تفكري اإلنسان= 

  أكثر من حصوهلام

ٍ

 ملا يمر به من أحداث

ٍ

كنتيجة

 .تستدعي السعادة أو التعاسة

  

 

أَجلُّ عىل  -تعاىلبعد نعمة اإليامن باهلل  -برأيي أنه ما نعمة 

ّي "اهلمة العالية " العبد = من نعمة
َ ْ
؛ يستجلب هبا خري

الدنيا واآلخرة، وهيجر هبا املعايص، ويرتفع هبا عن 

 .سفاسف األمور ورذائل األخالق وتوافه الشواغل
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ملاذا تسري قاطرة األيام هبذه الرسعة اجلنونية لتصل بنا 

 أ
َ
حدًا من الركاب إىل خط النهاية؟! مع أنني مل أر

يستحثها عىل اإلرساع، بل كلهم يود أن يطول بقاؤه يف 

 !القاطرة وال يريد الوصول إىل هناية الطريق

  

 
 

كيف متنع الرشيعة من املوسيقى وحبها وتذوقها سؤال: 

 مما فطر عليه اإلنسان؟؟

وأخذه بمجامع القلب = ال يستطيع أحد  "اللحن"سلطان 

لكن مثل هذا أدعى ملنعه ال إنكاره أو التشكيك فيه؛ 

لرتخيصه! ومن ذاق لذة املناجاة والصالة اخلاشعة املتصلة 

باملأل األعىل، التي تفصلك شعوريا عن الوجود اخلارجي 

الذي أنت فيه، وتقذف بك يف باحات امللكوت، وجتعلك 

)ال جمرد  تغادر هذه األرض ومن عليها وترتقي عاملا آخر

ن ذاقها عرف أن بحور حركات البدن الروتينية(= م

تعوق وحتول دون  -عىل عذوبتها وفرات طعمها -اللحن

ملناجاة الرب تبارك  ختلية القلب وتنظيفه؛ ليصبح جاهزاً 

 وتعاىل، يف الصلوات أو عند قراءة القرآن.

واملنع من أمور نافعة ألهنا تفوت ما هو أنفع منها = مشهور 

 منترش يف أبواب الرشيعة.
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حتت فوهة ) الدوش ( منتظرا املاء الدافئ وضعت رأيس 

لالستحامم، لكن املاء كان قد جاوز الدفء إىل السخونة؛ 

وليست هي السخونة العالية جدا، لكنها بالدرجة التي ال 

يتحملها أمثايل ممن ال حيتملون سخونة املاء صيفا أو 

شتاء. بادرت إىل إزاحة رأيس؛ إذ مل أطق هذا املاء الساخن 

ء! تذكرت وقتها أْن كيف سيكون األمر لو بعض اليش

كان هذا املاء وصل إىل درجة الغليان! بل كيف سيكون 

األمر لو كان هذا املاء هو احلميم املصبوب فوق رؤوس أهل 

 !النار، ُيصهر به ما يف بطوهنم واجللود

يا رب إنك، وإن كنت تعلم غدرايت وفجرايت وقبائحي التي 

هبا= فإنك تعلم أيضًا ضعفي أخفيتها عن الناس وبارزتك 

الشديد وعجزي التام عن حتمل عذابك وعقابك ونارك ... 

فاللهم، برمحتك التي وسعت كل يشء، ارحم ضعفي 

وأجرين من عذابك، وحرم جسمي عىل نارك؛ فأنا يا سيدي 

 .عبدك وابن عبدك وابن أمتك
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ما إن يبدأ الواحد منا يف استيعاب احلياة حوله حتى يبادر 

إىل نسج أحالمه وآماله والتخطيط ملستقبله، ومنا من 

يصل إىل حتقيق أحالمه ومنا من ال يصل؛ لكن احلقيقة 

املُرة أّن مستقبلنا مجيعا ال يبدأ فعال إال بدخول القرب، وما 

كان قبل ذلك فليس إال أوهام، رسيعا ما تنمحي بالوصول 

 !إىل القرب أول مراحل احلقيقة

  

 

 

اهني عىل الرجال ويفتخرن عليهم بأن املرأة للنساء أن يتب

إذا أرادت خداع الرجل واإليقاع به= جلأت إىل الشهوة 

واجلنس، وذلك أمر حيس، بينام إذا أراد الرجل خداع املرأة 

 .واإليقاع هبا= جلأ إىل احلب والعاطفة، وذلك أمر معنوي

فنقطة ضعف الرجل= الشهوة احلسية. ونقطة ضعف 

 .املعنوية املرأة= العاطفة

وال ريب أن املعنويات أرفع قدرًا من احلسيات وأجلُّ منها 

 .مقاماً 
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يف اإلسالم ليس فيها إهانة للمرأة، أو  قضية تعدد الزوجات

 !تكريم للرجل، بل يمكن عدها من مواطن افتخار املرأة

ذلك أن القضية تقوم عىل تلبية االحتياجات الطبيعية لدى 

حاجة الرجل إىل الشهوة اجلنسية= النوعني، ومعلوم أن 

أكرب بكثري مما هي عند املرأة؛ ومن ثم كان مسموحا له 

بأكثر من زوجة، بينام حاجة املرأة إىل العاطفة واحلب 

أكرب من حاجة الرجل، وهذه يقوم هبا رجل واحد، بل ال 

يصلح أن يقوم هبا أكثر من واحد، وإال مل تكن حبًا 

 .حقيقياً 

املرأة حاجتها إىل يشء معنوي راق، بينام  وجه االفتخار: أن

 .الرجل حاجته إىل يشء حيس تتشارك فيه كل احليوانات

  

 

 

 

أدنى تأمل من اإلنسان يف حال الدنيا ورسعة مرور األيام 

وانقضاء رحلة العمر رسيعة، وهذا عىل افرتاض أن اإلنسان 

سيكمل الرحلة إىل آخرها ولن يغادر احلياة بغتة يف مقتبل 

 مره أو يف شبابه أو أول كهولته كام حدث لكثريين.ع

أقول: بافرتاض إكامل الرحلة إىل هنايتها فأدنى تأمل يف 

رسعة األيام= هلو كفيل بتهوين أي مصيبة من مصائب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
28 

من الدنيا، وهلو كفيل كذلك بتهذيب وترشيد أي سعادة 

 وفرح بام يناله اإلنسان من حظوظها وزهرهتا.

رص أمد احلياة

ِ

الدنيا= هلو سبب وجيه لزهد الكافر  إن ق

 فيها، فكيف باملؤمن املوقن باآلخرة؟!

غري أن استحكام الغفلة واستسالم العقل أمام هوى النفس 

وشهواهتا= جيعله يرى األشياء خالف ما هي عليه يف 

 الواقع.

  

 

 

نحن لسنا أقل ذنوبا وآثاما منهم، بيد أننا إذا أذنبنا قلنا: 

حمنا واغفر لنا وتب علينا. وهم إذا أذنبوا ربنا أخطأنا؛ فسا

قالوا: نحن نامرس حريتنا الشخصية وحقوقنا املدنية، 

 ! وليست احلرية الشخصية ذنبًا أو إثامً 

  

 

 

تأملت يف جاذبية األطفال وكيف أهنا تنخفض بارتفاع 

أعامرهم )أي : أننا نالحظ أنه كلام كان الطفل صغريا 
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أكثر جاذبية(، أقول:  كلام كانت كلامته وأفعاله

تأملت يف ذلك فإذا هو لطف بديع وحكمة عظيمة من 

اخلالق تعاىل ؛ إذ أن الطفل يف صغره حيتاج كليا إىل من 

حوله ، وتقل هذه احلاجة شيئا فشيئا كلام زاد عمره ، فلو 

مل تكن له هذه اجلاذبية ملا احتمله من حوله وملا ساعدوه ، 

قدم سنه كلام نقصت هذه وكلام قلت حاجته ملن حوله بت

 .اجلاذبية

  

 

 

كلام توسعت يف احلصول عىل وسائل إسعادك وتلذذك من 

 !!صك يف احلياةياألمور الدنيوية= زادت وسائل تأملك وتنغ

 :فمثالً 

بفوز فريق يشجعه يف كرة القدم= جيد من  تذذْ من يلْ 

ن هو سلبي 
َ
اللذة والسعادة عند فوزه ما ال جيد شيئًا منه م

املشاعر نحو الكرة وال فريق له يشجعه، لكن األول سيتأمل 

ويتكدر وحيصل له اهلم الكثري عندما ينهزم فريقه بعكس 

 ..الثاين

 :مثال آخر

...إلخ= من له طفل مجيل يستمتع بضحكاته وكلامته 

ن ليس عنده أطفال، لكنه 
َ
جيد لذة ومتعة ال جيدها م
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معرض لألمل والتنغيص بسبب مرض طفله عندما 

 .يمرض أو عند موته إن مات أو عقوقه عندما يكرب... إلخ

. 

اخلالصة طوبى ملن كانت سعادته القلبية= مرتبطة 

 .بمعرفته باهلل تعاىل وعبادته واألنس به؛ إذ ال تنغيص فيها

  

 

 

 :رسق الوايل قنطارا، فقال فقيه الوايل للناس

اتقوا اهلل، وأمسكوا ألسنتكم، ال تقعوا يف عرض أمري )

 !(املؤمنني

، فقال الفقيه للناس
ٍ
 :تصدق الوايل بفلس

 (!أثنوا عىل أمري املؤمنني خريًا؛ فإن اهلل أثنى عىل املتصدقني)

 

 

 

 

وتقرص عنها بعباده ال يبلغها الوصف  -تعاىل -رمحة اهلل

 العبارة.
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تأمل، فحسب، فيام أودعه سبحانه وتعاىل من السعادة 

واللذة يف قلوب أولئك الذين حيسنون إىل خلقه وينفعوهنم 

بوجوه النفع املختلفة؛ حتى إهنم ليستمرون يف نفع الناس 

واإلحسان إليهم، دون مقابل مادي؛ ملا جيدونه من السعادة 

 واللذة يف مساعدة اآلخرين.

ك اللذة وهاتيك السعادة =ليستا مقترصتني عىل من آمن تل

ن تصدى لإلحسان 
َ
به سبحانه وتعاىل؛ بل حتصالن لكل م

 للخلق، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم.

ولوال ذلك ملا أحسن الناس بعضهم لبعض إال قليال، 

 فسبحان ربك الغفور ذي الرمحة!

  

 

عىل أوالدك= أكثر العيوب والصفات السلبية التي تنقمها 

قد أخذوها منك ومن زوجتك إما وراثًة وإما تقليدًا 

 !واكتساباً 
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من األشياء املسرتعية للنظر أننا نظل عىل حالنا من حب 

الدنيا وطول األمل ونسيان املوت واالهنامك يف الدنيا 

والفرح هبا واحلزن عليه، رغم ما نعاينه كل يوم من موت 

سن، ورغم ما نعلمه مجيعا األصدقاء واألقارب وصغار ال

نه من أننا راحلون يوما وأن مصرينا هو املوت وأن ذلك ونتيقّ 

 قد يقع يف أي حلظة!

ولعل السبب وراء ذلك ما هو مركوز يف فطرة اإلنسان من 

حب احلياة والتشبث بالبقاء يف الدنيا، وهذا االمر وغن بدا 

ىل هذا لنا مذموما= إال أنه هو الرس يف استمرارية احلياة ع

الكوكب، ولواله النقرض اجلنس البرشي نتيجة عزوف 

البرش عن احلياة الدنيا وعن إعامر األرض؛ فإن إعامر 

األرض واستمرار وجود اجلنس البرشي عليها= ال يمكن 

مع عدم احلب احلياة وفقدان األمل والشغف. وإنك لتشهد 

أمام ناظريك من إذا اهرتأت يف قلبه خيوط األمل وهجم 

اليأس وأحاط به= ليكون اإلقدام عىل االنتحار هو أول  عليه

 خياراته.
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 أناس، لكي حتبهم = فالبد أن تكون بعيدًا عنهم، ولو 
ّ
َثم

 وازددت هبم معرفة= لكرهتهم أو لفرت 
ٍ

عاملتهم عن قرب

 حبك هلم وإعجابك هبم.

وثم أناس، لكي حتبهم = فالبد أن تقرتب منهم، ولو 

 كرهتهم أو لكّونت صورة سلبية عنهم.عاملتهم عن ُبعد = ل

، ولو اقرتبت منهم= 

ٍ

 أناس، حتبهم إذا عاملتهم عن ُبعد
ّ
وثم

الزددت هلم حبًا، وهبم إعجابًا! أولئك هم صفوة الناس 

 يدك عليهم. ونقاوهتم؛ فاشددْ 

  

 

 !عجيب حقا أمر األرواح وتعارفها وتناكرها

خص فالقاعدة يف احلب= أنه إما راجع إىل صفات الش

 املحبوب الذاتية،

 .أو إىل إحسان املحبوب إىل الشخص الذي حيبه

 ومع ذلك؛

فنحن نحب أشخاصا دون آخرين ونألفهم ونسرتيح 

 =إليهم

ن نحبهم يف 
َ
وإن كان أولئك اآلخرون= يشرتكون مع م

 !الصفات التي يفرتض أننا من أجلها أحببناهم

باجلميع وحُيسن إلينا كثري من الناس= فال يتعلق القلب 

 دون بعض
ٍ
 !بل ببعض
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ويكأن صفات الشخص أو إحسانه ليس مها الرس يف 

 .وإن كانا من أسبابه املوضوع،

ويكأن الرس يف املوضوع= ما أخرب عنه املصطفى صلوات اهلل 

 :عليه

من كون األرواح جنودا جمندة، وما تعارف منها= ائتلف، )

 )!وما تناكر منها= اختلف

 
 

 

رمضان ويوَفقون إىل استغالله عىل يظفر الناس بغنائم 

أكمل الوجوه من إحسان الصيام والقيام واإلقبال عىل 

قراءة القرآن وذكر اهلل والدعاء ...= بقدر بام يكون هلم 

 عن معاصيه قبل رمضان.

ٍ

 من استقامة عىل طاعة اهلل وُبعد

فإذا رأى الواحد منا من نفسه عجزًا وتكاسال عن الطاعة يف 

من اخلشوع واإلنابة يف لياليه املباركة =  رمضان وحرمانا

 فليعلم أن ذلك بام قدمت يداه قبل رمضان.

 واهلل املستعان
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كلام كان العمل الصالح يسريًا وشائعا عند عموم الناس= 

كان ذلك أدعى إىل عدم إعجاب صاحبه به أو رياءه عند 

القيام به، وإىل حتقق اإلخالص هلل فيه؛ ألن العادة أن 

اإلنسان ُيَعَجُب أو يرائي بام ينفرد به من األعامل دون غريه 

من الناس أو بام يف القيام به مشقة وكلفة عليه. ولعل 

هو السبب أن بعض األعامل الصاحلة  -واهلل أعلم -ذلك

اليسرية= كانت سببًا ملثوبة كبرية عليها أو حصول 

مغفرة لذنوب صاحبها، كالرجل الذي سقى الكلب فشكر 

 التي قامت بنفس الفعل فغفر اهلل
ِّ

ي

ِ

 له فغفر له، وكالَبغ

 اهلل هلا.

  

 

 

رجٌل يظهر من أشعاره أنه شخصية املتنبي يف ريين مما حي

أّن له نفسًا هبا من األنفة بل والتيه واخليالء واالعتداد 

العظيم بالذات، وازدراء اآلخرين= ما ال مزيد عليه، ثم هو 

ر شعره وعبقر َبه من بعد ذلك ُيسخِّ
ُّ

يته الفنية، وجيعل تكس

 مدح أصحاب اجلاه واملال باحلق مرة وبالباطل مرات!!

 كيف ريض لنفسه ولغروره الشخيص بمثل ذلك؟!
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لعل رس شقاء الناس يف هذه احلياة الدنيا وضجرهم الدائم 

منها= أهنم يطلبون منها ما يكون يف جنة اآلخرة وليس من 

 طبيعة الدنيا.

 فية وصحة ال تنقضها األسقام واألمراض.فهم يطلبون عا

 وطمأنينة ال تقطعها الفواجع 
ٍ
ويطلبون راحة بال

 واملصيبات.

ويطلبون هناءة عيش ال تعرتهيا اهلموم واألحزان 

 واألكدار.

ويطلبون حتقيق األماين دون أن حيال بينهم وبينها عجٌز 

.
ٍ
 أو حلوُل آجال

أو ضجر هبا  ويطلبون هناًل من اللذات دون أن يقطعه ملل

 أو ندم عليها.

 ويطلبون حصول األغراض دون إتعاب األجساد واألذهان.

 ويطلبون طول بقاء وأمنًا من الفناء.

وكل ذلك وغريه من شأن اآلخرة ونعيم اجلنة وليس 

 موجودًا وال متاحًا حتى للملوك وأباطرة املال واجلاه.
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يا عىل فهنيئًا للعاقل الذي وّطن نفسه عىل التعامل مع الدن

ما هي عليه وعىل ما هو من طبعها، ومل يطلب منها ما ليس 

 فيها.

  

 

ن امتن اهلل عليه بنعمة التحكم يف النفس والقدرة عىل 
َ
م

السيطرة عليه وإدارهتا َوفق مقتىض الرشع والعقل = فقد 

 ُفتح له باب الفوز يف اآلخرة وباب النجاح يف الدنيا.

زق 
ُ
التحكم يف نفسه والسيطرة أما بالنسبة لآلخرة فمن ر

عليها= مل يبق حيول بينه وبني السعي إىل اجلنة واهلرب 

من النار سوى أن يتعلم ويستبرص بام يؤدي إىل الوصول 

إىل هذه وإىل الفرار من تلك، ثم تؤدي به نفسه التي هلا 

 
ٍ
عليها سلطان العقل واإلرادة إىل التزام ما تعلمه من خري

 
ٍ

 .واجتناب ما تعلمه من رش

وأما بالنسبة للنجاح يف الدنيا، فمن عنده القدرة عىل 

السيطرة عىل نفسه والتحكم فيها= قادر عىل الوصول إىل 

نجاٍح ما، حتى وإن كانت قدراته ومواهبه الشخصية 

متواضعة، ألن التحكم يف الذات والسيطرة عىل النفس= 

كفيل هبزيمة أعظم عوامل الفشل وأكثرها انتشارًا بني 

 أال وهي الكسل والعجز واالستسالم. الناس،
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من أكرب العقبات يف الزواج = أنه ال بد فيه من إدارة لبيت 

 الزوجية، سواء لألمور املالية أو األخالقية أو غري ذلك.

واإلدارة من حيث هي علم أو مهارة = حتتاج إىل موهبة أو 

تعلم، والطبيعي أال حيسنها مجيع الناس، بل هي ككل 

فن حيسنه بعض الناس دون بعض.. بينام الزواج علم أو 

ْن ال حيسنها؛ 
َ
ن حُيسن اإلدارة وم

َ
يدخله مجيع الناس، م

ومن هنا تنشأ أكثر األزمات الزوجية؛ نتيجة الضعف يف 

 فن إدارة احلياة الزوجية باألساس.

  

 

 

من األشياء التي ال نلتفت إليها وال نراعيها؛ أنه عندما تعلو 

واالكفهرار ويكسوها احلزن واألسى= فإننا وجوهنا الكآبة 

نتسبب يف إيالم من حولنا ممن جيبوننا وحيزون حلزننا 

 ويفرحون لفرحنا.

ن حيبه 
َ
ذلك أنه ال يشء آذى وآمل لإلنسان من أن يرى م

 منا 

ٍ

مهمومًا حمزونًا، ولعل العذر الذي يقدمه كل واحد

يسعى  عن هذا األمر= أنه ال أحَد يفتعل احلزن والكآبة أو
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إليهام، وإنام حيدثان بانعقاد أسباهبام. لكن يبقى أن 

إخفاء تلك املشاعر السلبية وإظهار البشاشة للناس= هلو 

من شيم أصحاب النفوس الكبرية الذين يكتمون أحزاهنم 

وآالمهم حتى ال يشمت حاسٌد أو يتأمل حمٌب، وهو كذلك 

من صفات أهل اإليامن والصرب والرضا باألقدار، ومن 

رشه يف وجهه  "مأثور كالم عيل ريض اهلل عنه: 
ِ
املؤمن ب

 ."وحزنه يف قلبه

  

 

)ويف الغالب( يكون الزواج أحد جتليات العدل اإلهلي؛ فتجد  

الزوج بأخالقه وصفاته مناسبًا جدًا لزوجته والعكس؛ بل 

وجتد بعض العيوب والسلبيات مشرتكة يف الشخصيتني، 

ي }كام قال اهلل تعاىل 
ِ
يُثوَن اخْلَب

ِ
نَي َواخْلَب

ِ

يث
ِ
ْلَخب

ِ

َثاُت ل

 

ِ

يَِّبات
لطَّ

ِ

يُِّبوَن ل
نَي َوالطَّ

ِ
يِّب

لطَّ

ِ

يَِّباُت ل
 َوالطَّ

ِ

يَثات
ِ
ْلَخب

ِ

؛ لكن ألن {ل

كال الزوجني ال يرى عيوب نفسه ويظن فيها الكامل 

ويدقق يف عيوب الطرف اآلخر= جتد كل طرف يردد 

 اته.دائام أنه كان يستحق إنسانًا أفضل من رشيك حي
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ِ

رص عمر اإلنسان فيها، ومفاجأة املوت يف حال الدنيا من ق

وقبل  -صباه أو شبابه -له يف أي مرحلة من مراحل عمره

اكتامل حياته القصرية أصاًل، بجانب ما يكتنفها من 

منغصات ومكدرات وفراق لألحبة واألصدقاء واألقارب... 

هد فيها أقول: يف حال هذه الدنيا ونقائصها ما يوجب الز

وعدم االغرتار هبا حتى من الكافر الذي ال يؤمن باجلنة 

 والنار واجلزاء األخروي.

 ينخدعون -اهلل رحم من إال –ومن أعجب العجب أن الناس 

 لزخارفها ويستسلمون تامًا، تعلقاً  هبا ويتعلقون فيها

 أهنا يؤمنون التي اآلخرة عىل ويؤثروهنا كاماًل، استسالماً 

 واجلزاء.بقاء ال دار

 فام أمحق اإلنسان وأعجزه!

  

 

سؤال حيريين كل احلرية ويعجز تفكريي عن تقديم 

 جواب مقنع له:

ما هي تلك القوة املغناطيسية التي توجد يف الدنيا حتى 

جتعلنا نحبها كل هذا احلب ونتعلق هبا كل هذا التعلق 

وننخدع هبا كل هذا االنخداع؟! وهي ال تزال كل يوم 

تقدم لنا موعظة بليغة وبرهانًا جليًا عىل حقارهتا وغدرها 
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وقرص أمدها وقبح فواجعها ونقص شهواهتا وخساسة 

 !نعيمها!

 ملاذا ال نتوقف عن حبها واالنخداع هبا؟!

  

 

 

ال جتعل لك حلاًم أو أحالمًا قبل أن تعرف مواهبك 

وقدراتك؛ ذلك أنه إْن كانت مواهبك وقدراتك ال تتناسب 

مع حلمك = فستفشل بال ريب، ولن تصل إليه، بجانب ما 

 .ستجنيه من إحباط وحتطيم نفيس

م أحالمًا تتناسب فاعرف قدراتك ومواهبك أوالً، ثم احل

معها حتى وإن كانت بعيدة املنال؛ فإنك ستصل إىل حلمك 

يوما ما. وإْن مل تصل فال تثريب عليك؛ ألنك ما تعاطيت ما 

 . ال طاقة لك به

  

 

 

يف )اليوتيوب( ترتبط املوضوعات ذات الصلة ببعضها 

الوة قرآنية مثال= ظهر لك تالبعض؛ فإذا فتحت فيديو ل

تالوات قرآنية أخرى،  -بال طلب منك -عىل جانب الشاشة

وإذا فتحت فيديو للكرة= ظهرت فيديوهات كروية 
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أخرى، وإن كان فيديو ألغنية= ظهرت لك فيديوهات 

 غنائية أخرى... إلخ.

احلسنات والسيئات هكذا أيضًا؛ إن عملت حسنة = جرتك 

عملها عندما عملت احلسنة حلسنة بعدها مل تكن تطلب 

األوىل، وإن عملت سيئة = جذبتك إىل سيئة غريها مل يكن 

 يف نيتك فعلها عند عمل السيئة األوىل، وهكذا.

  

 

 

تقول احلكمة الشعبية: إنه ال أحد حيب أن يكون أحٌد غريه 

 أفضل منه= إال األب مع أوالده.

 وأضيف أنا:

ذلك أكثر من إنه ال أحٌد يأسى إلخفاق غريه ويؤمله 

إخفاقاته الشخصية= إال األب فيام جيده عند إخفاقات 

 أوالده.
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 وفضيلة ونجاح لإلنسان يف دينه أو دنياه= راجع 
ٍ
كل خري

 
ٍ

إىل إيثاره وتقديمه ما ينفعه عىل ما يلتذ به، وكل رش

 وفشٍل لإلنسان يف دينه أو دنياه= راجع إليثاره 

ٍ

ونقيصة

 ينفعه ويفيده. وتقديمه ما يلتذ به عىل ما

وكلام زاد عقل اإلنسان وبصريته وحتكمه يف نفسه= زاد 

تقديمه ملا ينفعه عىل ما يلتذ به، ويتفاوت الناس يف ذلك 

تفاوتًا عظياًم، بل الشخص الواحد تتفاوت أحواله يف ذلك، 

 فتارًة يؤثر النافَع واملفيَد وتارًة يؤثر املُستَلذَّ واملُسعَد.

كان إيثاره ملا فيه النفع أكثر من والعاقل اللبيب من 

 ."إيثاره ملا فيه اللذة

  

 

 

ْن 
َ
كرمك وإحسانك مع من أحسن إليك وأعطاك أو إىل م

 منه= ال 
ٍ
ترجو أن يرد إليك اإلحسان والعطاء بمثله أو بخري

 ُيعد كرما عىل احلقيقة.

غايته أن يكون مروءة ورّد مجيل، أما الكرم فيشء آخر وراء 

عطي ال ترجو أي مقابل قبيل أو بعدي؛ وإنام ذلك، وهو أن ت

 اسرتسال مع سجية اجلود والسخاء.
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ما تؤجر عليه من ذلك ما كان خالصا لوجه اهلل ال  ثم إنّ 

 ابتغاء املحمدة عند الناس.

  

 

كل ما قاله الناس عن قرص حياة اإلنسان ورسعة جريان 

 األيام وانقضاء األعامر= هو أقل من الواقع بكثري!!

قصرية، ولكن جتدنا  ،قصرية ،تنا الدنيا قصريةحيا

مستعدين ألْن نضحي باحلياة األبدية من أجل بعض املتع 

 واللذات يف تلك احلياة القصرية جدا!!

كأهنم يوم يروهنا مل يلبثوا إال عشية أو  " وصدق اهلل:

 "ضحاها

 "مل يلبثوا إال ساعة من هنار "

  

 

 

يف أيام املراهقة وفورة الشباب كنا ننظر إىل املتقدمني يف 

عىل أهنم أناس خرجوا عىل املعاش بالنسبة   -نسبيا -السن 

للدنيا ويف انتظار تأشرية املغادرة، وكنا ننظر إىل الشباب 

الذين فارقوا عهد املراهقة ودخلوا يف مرحلة منتصف 
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نعم بالدنيا العمر، عىل أهنم فارقوا عهد املتعة ولذة الت

واملزاح والضحك وروقان البال، ودخلوا يف براثن احلياة 

 الزوجية واملسئوليات االجتامعية واألرسية.

سنصل إىل مرحلة  -بعد غمضة عني -مل نكن ندرك أننا 

منتصف العمر، كام هو حالنا اآلن؛ وبعد غمضة عني 

أخرى، ال ريب أننا سنكون يف عداد الذين ينتظرون تأشرية 

 ادرة!املغ

 ما أرسع مرور األيام!

ن خيرب إخواننا املراهقني وأخواتنا املراهقات املُطلقني 
َ
م

منذ  -العنان ألهوائهم وأمانيهم وأحالمهم= أننا كنا 

 -بعد غمضة عني -مثلهم، وأهنم سيصريون  -غمضة عني

 مثلنا!

  

 

 

 

 منّا يظن أنه سيكون 

ٍ

أغرب يشء يف أمر املوت أن كل واحد

ممن حوله؛ بمعنى أن الواحد منا يموت صديقه االستثناء 

الذي يف مثل عمره فجأة، أو يموت جاره الذي هو يف مثل 

عمره أو أصغر بعد مرض مفاجئ، أو يموت قريبه الذي هو 
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 ...إلخ، وهي حاالت تتكرر كثريًا 

ٍ

أصغر منه سنًا يف حادث

ن نعرفهم يغادرون فجأة 
َ
ن حولنا وم

َ
أمام أعيننا، ونرى م

تلو اآلخر. ومع ذلك يظل الواحد منا ختدعه نفسه؛ واحدًا 

فيظن أنه سيكمل طريق احلياة إىل هنايته، وحيسب أنه 

سيظل يشاهد هذه احلاالت من املوت املفاجئ فيمن حوله 

وأما هو فلن يموت إال بعد أن هيرم كام هو حال فالن 

وفالن ممن وصلوا إىل مرحلة اهلرم ومل يفجأهم املوت يف 

ا أو الشباب أو الكهولة، وأّنى للواحد منا هبذا مرحلة الصب

 الضامن؟!

    

 

أفكارنا وآراؤنا مثُلها مثل أطفالنا؛ نفرح هبم ونبتهج ونسعد 

ونحبهم، وليس من الرضوري أن يكونوا يملكون مواصفات 

تستحق احلب وجتلب السعادة يف نفس األمر؛ وإنام نشعر 

سعادة هبم. بذلك ألننا جمبولون عىل حبهم والولع وال

وكذلك آراؤنا وأفكارنا قد ال تكون جديرة باالحرتام 

والتقدير والصحة يف الواقع؛ لكننا لكوننا جمبولني عىل 

حب أنفسنا وذواتنا= فنحن دائام ندافع عن تلك اآلراء 

 واألفكار، ونرى أهنا من األمهية والصحة بمكان!
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هبا، إخالص اإلنسان للعقيدة أو الفكرة التي يؤمن 

واستيالؤها عىل ظاهره وباطنه وتفانيه يف خدمتها والعمل 

من أجل إعالئها= كفيٌل بجعل املقربني من ذلك الشخص 

يؤمنون بتك الفكرة ويضحون من أجلها كتضحيته 

 وخيلصون هلا كإخالصه.

وإّن فشلنا يف جذب أوالدنا وزوجاتنا إىل قضايانا وأفكارنا= 

لك األفكار واإلخالص راجع إىل تقصرينا يف التحقق بت

الكامل هلا؛ بحيث عجزنا عن التأثري يف أقرب الناس إلينا 

ن حيبوننا، فكيف نرجو أن ننقل اإليامن بتلك األفكار 
َ
وم

ن خيالفوننا؟!
َ
 إىل الغرباء وم

  

 

مشاكلك التي أنت دائم التأفف منها، ومهومك التي أنت 

متاعب  دائم الشكوى بسببها، مضايقات العمل، نكد األرسة،

أقاربك ومعارفك، امللل الذي تعانيه، الضجر الذي يعذبك 

نفسيًا...إلخ = كل هذه األمور ال تساوي ُعرش معشار ما 

يالقيه أهل البالء من أصحاب األمراض املستعصية أو 
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املأسورين الذين فقدوا حريتهم وحيل بينهم وبني أرسهم 

 وأوالدهم، أو غريهم من ذوي االبتالءات العظيمة.

فامحد اهلل واشكره عىل أْن كان ابتالؤك بتلك األمور 

الصغرية التي تعترب رفاهية عند ذوي االبتالءات الكبرية، 

الذين لو حكيت هلم مهومك ومشاكلك = لضحكوا من 

 اعتبارك إياها مشاكل ومهومًا.

اللهم اجعلنا شاكرين لنعامئك، معظمني هلا، وارفع البالء 

ج الكرب عن كل والرضاء عن كل مبتىل ومصاب
ّ
، وفر

 مكروب، وأغث كل ملهوف؛ إنك أنت الكريم الرحيم.

  

 

 

هل نعلم أن أولئك الذين اختطفهم املوت بغتة يف شباهبم أو 

يف صحتهم دون سابق مرض، كانوا يسمعون ويقرأون 

عمن اختطفهم املوت بتلك الطريقة، ويعجبون من ذلك 

ملوهتم، ومل ويندهشون كام نعجب نحن اآلن ونندهش 

 عليهم، وأهنم سيكونون موضع 

ٍ

يكونوا يتوقعون أن الدور آت

التعجب واالندهاش، بل كانوا يظنون أن ذلك حصل 

لغريهم ولن حيصل هلم، كام أننا اآلن نظن أن الذي 

 حصل لغرينا لن حيصل لنا!
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كلنا عرضة ملوت الفجأة، وال ضامن للنجاة من ذلك إال إذا 

 ه! وهيهات العلم بذلك!انتهت حياتنا دون وقوع

اللهم ال تقبضنا إال عىل توبة وعمل صالح، يا حليم يا 

 كريم!

  

 

 

 يقني العقل ويقني القلب

اإليامن )= اليقني( العقيل يشء، واإليامن )= اليقني( القلبي 

 آخر.
ٌ
 يشء

فاألول )اليقني العقيل( حيجزك عن الوقوع يف الكفر فقط، 

 ملعايص والذنوب.لكنه ال حيجزك عن الوقوع يف ا

أما الثاين )اليقني القلبي( فهو الذي حيجز صاحبه عن 

 الوقوع يف املحرمات ويدفعه إىل املحافظة عىل الطاعات.

جمرد استيقانك وإيامنك العقيل بأن اهلل هو خالق هذا 

الكون وأنه سيبعث الناس بعد املوت للجزاء= لن يوقظك من 

نشغال هبا انشغاال الغفلة واالغرتار باحلياة الدنيا واال

ينسيك اآلخرة والعمل هلا، ولن جيعلك تقدم اآلخرة عىل 

 الدنيا عند التعارض.
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كام أن اإليامن العقيل وحده لن جيعلك تعترب بام حيدث 

حولك كل يوم من شواهد عىل حقارة الدنيا وخستها، 

كام يف موت األقارب واألصدقاء واملعارف؛ فتظل طويل 

القصرية عازفا عن التفكري يف املوت  األمل منخدعا باحلياة

 وما بعده.

إنام الذي يقوم بذلك وحيرض عىل العمل لآلخرة 

واالستعداد للجنة والنار وتقديم اآلخرة عىل الدنيا وعدم 

 االهنامك يف الشهوات واللذات = هو اإليامن واليقني القلبي.

وألجل هذا كله كان الرتكيز يف القرآن الكريم ويف 

صىل اهلل عليه وسلم عىل رضورة إصالح القلب  كالم النبي

وإعامره باإليامن ووصوله لليقني؛ وأّنه بصالحه تنصلح 

اجلوارح وينصلح حال العبد، وبمرضه وفساده اإليامين= 

 حيصل ضد ذلك.

  

 

 

 ،انظر إىل هذه الدنيا: مهومها، أحزاهنا، غمومها، أكدارها

الطبيعية، كوارثها ، عوزها، جوعها، عطشها ،فقرها

زالزهلا، براكينها، فيضاناهتا، حوادثها؛ أمراضها، 

ابتالءاهتا، مصائبها، سجوهنا،  ،رسطاناهتا، عاهاهتا
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عذاهبا، حروهبا؛ مشاكلها األرسية، غدر أهلها، فراق 

اد... إلخ
ّ

 األحبة، معارشة احلس

يا والكوارث اكل هذه العيوب واملصائب والباليا والرز

لدنيا= إال أننا نحبها حبًا مجًا ونعمل واملشاكل التي متأل ا

من أجلها، بل ونؤثرها عىل اآلخرة، وال نريد فراقها 

 واخلروج منها.

فامذا إذن لو كانت الدنيا بال مهوم وال مشاكل وال 

 متاعب وال آالم وال فراق وال أمراض؟

هل كنا سنفكر يف الدار اآلخرة طرفة عني، ونحن نعيش 

 ت وال مكروهات وال بالءات؟يف النعيم بال أية منغصا

وبجانب ما هو معلوم لدى املؤمن من أن اهلل تعاىل خلق 

الدنيا لالبتالء واالمتحان ال للنعيم واالستقرار؛ فيمكن أن 

 نقول أيضًا:

إن من رمحة اهلل بنا أن كانت دنيانا القصرية عىل هذا 

النحو= وإال كنا سنركن إليها ركونًا تامًا يلهنا وينسينا 

اة اخلالدة يف اآلخرة، مع أهنا األبقى واألكمل، احلي

 وحياتنا الدنيا جمرد جرس للعبور إىل اآلخرة.

ولعل هذا جزء من اجلواب عىل السؤال التقليدي للمالحدة 

 "ملاذا يوجد الرش يف العامل؟! "وأشباههم: 
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كثري من الذين افرتستهم املوت = بوغتوا به ومل يكونوا عىل 

 لقدومه، بشيخوخة تضع يف استعداد نفيس 
ٍ
له أو هتيؤ

قرارة نفوسهم أهنم صاروا يف هناية الرحلة وأوشكوا عىل 

 املغادرة، أو بمرض يعطيهم إشعارًا أنه قد اقرتب الرحيل.

كانوا عىل نفس احلال التي نحن فيها اآلن، منهمكون يف 

أمور الدنيا، ومتابعة التطورات السياسية واألحداث 

ما لدينا من اآلمال البعيدة واألحالم اليومية، ولدهيم 

العريضة التي يتطلعون إىل حتقيقها ويتلهفون إىل 

 الوصول إليها.

  

 

 

قظ فكأن يأحيانا يرى النائم أنه يف لذة وسعادة، ثم يست

قظ يشيئا مل يكن، وأحيانا يرى أنه يف أمل وكرب ثم يست

 فكأن شيئا مل يكن.

ا، كل ما حصلناه ذلك األمر بعينه حيدث بالنسبة للدني

فيها من متع وملذات فبمجرد املوت تصري كأهنا مل تكن. 

وكل ما أصابنا فيها من مكروهات واآلم وحرسات فبمجرد 

 املوت تصري كأهنا مل تكن.
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الدنيا بملذاهتا وعذاباهتا جمرد حلم قصري، واملوت وما 

 بعده هو احلقيقة.

 أن يصبح ما يكون يف احللم هو صلب قضيت
ٍ

نا ومن عجب

ومدار تفكرينا، ويصبح ما سيكون يف احلقيقة شيئا هامشيا 

 يف تفكرينا واهتامماتنا!

  

 

من مفارقات حياتنا املعارصة ذات التكنولوجيا والتطور 

املذهل، أن املرء يمكنه أن يعد نفسه وكثريين حوله من 

مجلة الفقراء باعتبار دخلهم الشهري مقارنة بنفقاهتم 

من إجيارات وفواتري وأقساط ...إلخ. والتزاماهتم الكثرية 

ويف نفس الوقت ألننا نعيش يف هذا العرص املتطور تقنيًا 

 يتمتعون -الفقراء عداد يف هم من حتى –فأكثر الناس 

 عليها ليحصل يكن مل خدمات عىل وحيصلون بخدمات

 رنني من الزمان.ق قبل العامل يف األغنياء أغنى

كانوا إذا سافروا كرسى وقيرص وغريهم من امللوك 

استعملوا اخليول أو اإلبل واحتاجوا شهرًا كامال ليقطعوا 

مسافة نقطعها نحن بالطائرة املكيفة املرحية يف بضع 

 ساعات.
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كام نعيش  -أغنى أغنياء العامل قبل قرنني مل يكن يعيش

يف بيئة شوارعها مرصوفة ومضاءة بالكهرباء   -نحن حالياً 

يارات والقطارات وفيها ووسيلة التنقل فيها هي الس

املستشفيات املجهزة وفيها وفيها...، ومل يكن يمتلك يف 

بيته تكييفًا وال ثالجة وال غسالة وال صنابري للمياه وال 

نظام رصف صحي وال مصاعد كهربائية وال غري ذلك من 

مظاهر الرفاهية الشديدة التي مل تكن يف األزمنة املتقدمة 

 مهام كان غنى أصحاهبا.

اهد أن من يعيش يف عرصنا احلارض ويستعمل ما فيه الش

تقنية ورفاهية حضارية= هو يف احلقيقة أغنى من أي غني 

عاش يف العصور القديمة، حتى وإن كان يمكن اعتباره 

فقريا بالنظر إىل حال أهل زمانه أو بالنظر إىل عدم قدرته 

 عىل تلبية احتياجاته ونفقاته. وهذه مفارقة عجيبة!

  

 

مظاهر الظلم لألطفال أن تعاقبهم عىل ترصفات ال من 

 :تعاقب نفسك عليها، ومن أمثلة ذلك

أن طفلك إذا سقط منه كوب املاء فانكرس دون قصد منه = 

زجرته ووبخته وربام رضبته، عىل حني أنك قد حيصل 

ذلك منك أو من زوجتك أو من أحد ضيوفك، وطبعًا لن 

 .تعنف أو توبخ نفسك أو غريك

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
55 

أيضا أننا كثريا ما نوبخ أطفالنا لعدم املذاكرة  ومن ذلك

وتضييع الوقت مع األلعاب االلكرتونية، بينام نحن أنفسنا 

نضيع كثريا من الوقت عىل االنرتنت وال نوجه أي عتاب 

 ! ألنفسنا

 

 

 

 

ساءل بعض الناس مستنكرًا عقوق أوالده له، مع أنه مل يت

 يكن عاقًا لوالديه.

بني األمرين، فقد ُيبتىل الصالح ومع أنه ال مالزمة 

بالطالح والعكس= إال أن هناك أمرًا آخر ال يلتفت إليه 

 كثري من الناس.

وذلك أن هناك ترصفات هي من العقوق لكن ال يشعر هبا 

األوالد، بل يفعلوهنا غري مكرتثني ويتأذى منها آباؤهم، وال 

ينتبه األوالد إىل أن تلك الترصفات حتمل هذا القدر من 

اإليذاء للوالدين أو أهنا أحلقت هبم كل ذلك الرضر 

 النفيس.

، وعاملهم 

ٍ

 وأمهات
ً
ولكن إذا كرب هؤالء األوالد وصار آباء

أوالدهم بتلك الطريقة استشعروا وأحسوا بام فيها من 
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عقوق وأذى نفيس عليهم= انتبهوا هلا بعد أن اكتووا 

 مع بنارها، بينام ملا كانوا يف مرحلة البنوة ومسرتسلني

 ،صاً يوهج املراهقة والشباب= مل يعريوها اهتاممًا وال تفح

 ىينظروا هل تسبب أذمل ومل يراجعوا أنفسهم فيها، و

 لوالدهيم أم ال.

وتلك سنة احلياة، فال يزال اإلنسان كل يوم تتضح هلا 

 أخطاؤه وخطاياه ونقصه وقصوره.

وطوبى ملن اختصهم اهلل برمحته فأهلمهم الرب واألدب مع 

الدهيم فطرة فلم حيتاجوا إىل جترع عقوق أوالدهم و

 ليعلموا كم قد قرصوا هم يف حق والدهيم!

  

 

 

من أفدح األخطاء الرتبوية التي يرتكبها اآلباء واملعلمون يف 

حق أوالدهم أو تالميذهم= أن جيعلوا اإلهانة والتحقري 

وسيلة من وسائل العقاب التي يستخدموهنا يف تقويم 

 سلوك الطفل.

إهانة الطفل وحتقريه تكاد تكون جريمة يف حقه؛ فإن 

آثارها كارثية عىل الطفل، وستؤدي به إما إىل فقدان 

الثقة يف نفسه؛ فيصبح عندما يكرب ضعيف الشخصية 
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مهزوزا حمتقرا لنفسه خائرا أمام اآلخرين، أو يصبح 

عدوانيا متسلطا لديه الرغبة يف انتقاص الناس وإهانتهم 

 ي كان ُيامرس معه يف طفولته.عىل النحو الذ

ومن املآيس التي أتذكرها يف هذا املوضوع ما كان يامرسه 

املدرسون اجلهلة معنا يف صغرنا، حيث كانوا خيرجون 

التلميذ إىل السبورة ليجيب عن سؤال ما، فإذا أخطأ دعوا 

تلميذا آخر، فإذا أخطأ دعوا ثالثا؛ فإذا أجاب عن السؤال 

 تالميذ الذين أخطأوا عىل وجوهم!طلبوا منه أن يرضب ال

ناهيك عن سيل الشتائم واإلهانات الذي كان يامرسه 

املرىض النفسيون من املدرسني جتاه بعض التالميذ من 

 ضعيفي التحصيل أو حمدودي الذكاء.
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حيرص الناس النجاح واالنجاز يف حتقيق الشهرة أو مجع 

خالل املناصب املال أو حتقيق الوجاهة االجتامعية من 

 الكربى أو الوظائف املرموقة أو الشهادات العليا.

ويرون أنفسهم فاشلني حني يعجزون عن حتقيق واحد من 

تلك النجاحات واالنجازات، ويظلون يف لوم أنفسهم عىل 

 ذلك.

واحلق أن هذه أنواع من النجاح ال كل النجاح، فأنواع 

 النجاح كثرية.

احلالل= إنجاٌز عظيم، فنجاحك يف احلصول عىل الكسب  -

 فشل فيه كثريون غريك.

ونجاحك يف االستغناء عن الناس وعن احلاجة إليهم=  -

 إنجاز عظيم فشل فيه كثريون غريك.

ونجاحك يف تربية أوالدك تربية إسالمية صحيحة=  -

 إنجاز عظيم فشل فيه كثريون غريك.

ونجاحك يف إعداد أوالدك وتأهيلهم ليخوضوا معرتك  -

 إنجاز عظيم فشل فيه كثريون غريك. احلياة=

ونجاحك يف تكوين عالقات جيدة بالناس= إنجاز عظيم  -

 فشل فيه كثريون غريك.

احلاصل أن مواطن النجاح واالنجاز كثرية، وليست 

 منحرصة يف املال واجلاه كام يظنه أكثر الناس.
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فال تأس إن كنت فشلت يف جانب املال أو اجلاه= ما دمت 

 انب أخرى.قد نجحت يف جو

  

 

 

 

بعض اآلباء قد يكون حاصال عىل أعىل الشهادات العلمية 

لكنه ال يمتلك مهارات التواصل مع أطفاله، وال يمتلك 

موهبة حتفيزهم عىل اخلري كحفظ القرآن أو املواظبة 

عىل الصالة ونحو ذلك بطرق غري تقليدية من األمر 

يمتلك موهبة املبارش أو التهديد والوعيد عىل الرتك، وال 

طاء التي عند الصغار واملراهقني بطريقة ذكية خعالج األ

ال تؤثر عىل عالقة املحبة بينه وبينهم ....إىل آخر ذلك من 

متطلبات الرتبية الناجحة؛ فتكون املحصلة هي فشل أولئك 

اآلباء يف تربية أوالدهم تربية سليمة وعجزهم عن وضع 

 .أوالدهم عىل طريق اخلري والرشد

اك صنف آخر من اآلباء قد يكون حاصال عىل شهادة وهن

علمية متواضعة، وربام مل حيصل عىل أي شهادة أصال، 

ولكنه موهوب يف مهارات التواصل مع أوالده وحتفيزهم 

ومعاجلة أخطائهم بطرق سليمة= فتكون املحصلة أن 

يكون أوالدهم من املسارعني إىل أبواب اخلري الديني 

 .والدنيوي
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رتبية األوالد فنٌّ وامتالك أدواته واملوهبة فيها= وباجلملة ف

 .منحة عظيمة من املنح، وهي من مجلة األرزاق املوزعة

 

 

 

 

 

 

تساهٌل مني يف النوم عىل الكنبة بوضعية خاطئة صحيًا، 

ائق = نتج عنه التواء يف الرقبة أو شد عضيل عرش دق لقرابة

 فيها.

 اإلنسان كان هذا فجرًا، بحلول الليل كنت أسري كام

اآليل متاما، ال أقدر عىل االلتفات إال إذا التفت جسدي 

كله. أما السجود فأشعر كام لو أن روحي ستصعد عند 

 اإلتيان به.

عندما جاء وقت النوم كانت رقبتي حتولت إىل ما يشبه 

الصخرة، حاولت النوم عىل كافة األوضاع بال فائدة، ما 

األمل الشديد، وهكذا إىل إن أستغرق يف النوم حتى يوقظني 

 الفجر.

الذي اسرتعى انتباهي يف هذه القضية، وأردت تدوينه هنا= 

هو عظم وجالل ما نحن فيه من نعمة الصحة دون أن 
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نشعر أو نشكر، تلك االآلم التي ذقتها أمس ومل أنعم بنوم 

بسبب يشء تافه جدًا طبيًا= كم من أناس حييون تلك 

ا وسنوات، يتقلبون عىل فرشهم، أسابيع بل ربام أشهر اآلالم

 ال يذوقون النوم إال ملامًا بسبب أمل املرض!

يف خضم الضوائق واألزمات املالية أو املشاكل احلياتية 

التي نمر هبا= ننسى نعمة الصحة وشكرها، بل ربام 

صغرت يف أعيننا ومل نقدرها حق قدرها، مع أنه ليس نعمة 

 ة وأعظم!بعد نعمة اإلسالم أجل من هاته النعم

كم نعمة لربنا سبحانه علينا، لسنا نعرف قيمتها ونشعر 

 بفقدها إال بعد ذهاهبا عنا!

  

 

 

احذر من اكتساب العادات السلبية والضارة سواء كان 

رضرها يف الدين أو يف الدنيا؛ فإن اكتساهبا يؤدي إىل 

إدماهنا، وبعد إدماهنا وترسخها يف النفس يكون التخيل 

ألشياء وأشدها ثقاًل عىل النفس؛ فضاًل عن عنها من أصعب ا

أن الغالب هو اإلخفاق يف التخيل عنها، وتأمل حال أولئك 

الذين اكتسبوا العادات السيئة كعادة التدخني أو اإلباحية 

وأدمنوا ذلك، كيف يفشلون يف التخيل عن تلك العادات 
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الضارة، ويرجعون إىل ممارستها مرة أخرى بعد نجاحهم 

 .د عنها ملدة تطول أو تقرصيف االبتعا

ذلك أن النفس البرشية ضعيفة وهي جمبولة عىل حب ما 

يعطيها اللذة الوقتية وإن كان ضارًا هبا وفيه عطبها 

–الديني أو الدنيوي، والعادات الضارة فيها هذه اخلاصية 
جتد النفس  فال -للنفس اللحظية اللذة إعطاء أعني

صعوبة وال مشقة يف اكتساهبا والتعود عليها، وذلك 

بخالف العادات النافعة لإلنسان يف دينه ودنياه كاملحافظة 

عىل النوافل من صيام وصالة وذكر وأوراد، أو القراءة 

املنتظمة أو االستيقاظ والنوم املبكرين أو ممارسة الرياضة 

و دنيا؛ فإن الصحية، ونحو ذلك مما هو نافع يف دين أ

االعتياد عليه ال يكون إال بعد مشقة وجماهدة للنفس. 

 من اللذة الوقتية، وفيه 
ٍ
وسبب ذلك أن النافع املفيد خال

إلزام للنفس وإبعاد هلا عن الكسل والبطالة املحببني هلا، 

فال يروق للنفس وال ترضخ العتياده إال بعد جماهدة 

 .ومصابرة
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( ألمري الشعراء أمحد شوقي= يف قصيدة ) الوقت واحلياة

 بيت مشهور جدا، يقول فيه:

 لإلنسان 
ُ
فارفع لنفسك بعَد موتَك ذكرها        فالذكر

 ثاين
ٌ
 ُعمر

يل وجهة نظر حول هذا البيت؛ فإننا إذا استثنيا األجر 

 ما 

ٍ

 اإلنسان ليشء

ِ

األخروي الذي يمكن أن يرتتب عىل ترك

يف العلم النافع،  ينفع به الناس من بعده، مما يكون داخال

والذي يشرتط له أن يكون صاحبه مريدا وجه اهلل تعاىل 

 بذلك، ال جمرد الصيت والشهرة وثناء الناس.

خروي= فالشهرة لإلنسان أقول: إذا ما استثنيا األجر األ

ومهام بلغت= لن ينتفع هبا اإلنسان، ولن  ،بعد موته

 يستمع هبا ولن جيد من لذهتا ما جيده احلي .

 بربك: هل يستلذ ويستمتع شكسبري أو امرؤ القيس أخربين

أو املتنبي أو غريهم من الشعراء أو األدباء أو املشاهري يف 

كافة املجاالت واالختصاصات= بأن اسامءهم ال زالت 

 ترددها األجيال بعد األجيال؟!

 أو أهنم ُكتبت عنهم رسائُل جامعية وكتٌب وبحوٌث؟!

يت ب
ّ
م

ُ
بات وقاعات جامعية أو ع ومكترسامئهم شواأأو س

 اخرتاعات علمية؟!
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راؤهم وأفكارهم مصدر إهلام للجامهري، أو بذرة آأو ظلت 

 يديولوجيات ومذاهب؟!ألتأسيس 

ال ريب أن كٌل منا يتمنى أن يرتك أثرًا يف العامل مثل ما 

ترك املشاهري من أثر؛ حيث أضافوا للدنيا وكانوا موضع 

قيقة نحن نشعر هبذا تأثري فيها غري منقطع. لكن يف احل

اإلحساس ونتمنى هذا األمنية؛ ألننا أحياء نستمتع ونتأمل 

ونسمع ونرى وندرك هذه اللذة املعنوية للشهرة وذيوع 

 الصيت وبقاء الذكر عىل مر العصور.

أما امليت فال يشعر بيشء من ذلك وال يستلذ به وال يستمع؛ 

رمها وبني جا "ينشاتنيأنيوتن أو  "فال فرق ألبتة بني 

 املغمور الذي ال يعرفه أحد وعاش خامال ومات خامال.

كام بني  -نعم، نحن ندرك الفرق ونراه فرقا كبريا 

ويتنا؛ الكن هذا من جهتنا نحن ومن ز -السامء واألرض

ألننا أحياء نستلذ ونستمتع ونشعر وندرك اللذة حسية 

 كانت أم معنوية، أما امليت فحاله أمر آخر متاما.

أنه إذا مل يكن موجب الشهرة وخلود الذكر شيئا واحلاصل 

ينتفع به اإلنسان يف اآلخرة= فال قيمة للشهرة وخلود 

 وبقاء األثر عىل مر الدهور.
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